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Nr. 21 van 21 mei 2020 - informatie over actuele ontwikkelingen in de granenmarkt vanuit “Brussel” 

 
Wereldmarktnoteringen (bron EU/IGC - indicatief) – situatie op de wereldmarkt van 19 mei 2020 

 
 Tarwe US $ ton fob Gerst - soja US $ ton fob Maïs - haver US $ ton fob  

HRW 2 (fob Gulf) 216,39 (▼) Australië (voer) 185,31 (▼) USYC 3 (Gulf) 153,39 (▲) 

Australië (APW)  265,13 (▼) Zwarte Zee (voer) 181,31 (<>) Argentinië  147,16 (<>) 

Rusland (maaltarwe) 225,11 (▼) Argentinië (voer) 180,05 (<>) Brazilië 154,19 (▼) 

SRW (Gulf) 211,43 (▼) Australië (brouw) 191,29 (▼) Oekraïne  176,27 (▲) 

SW (PNW) 232,19 (▼) Sojabonen (VS)  335,43 (▼) Canada (haver) g.n.  

Oekraïne (voer)  215,19 (▼) Sojabonen (Brazilië) 337,14 (▼) 1 Euro  $ 1,0858 (▲) 

Dalende tarwenoteringen op de wereldmarkt vanwege de niet ongunstige weersomstandigheden voor het seizoen 2020/21, zoals 
de voorspelling dat in Rusland en Oekraïne voldoende regen zal vallen, maar de droogte in delen van Europa blijft wel zorgen baren. 
Verder verwachting USDA voor het seizoen 2020/21 dat aan tarwe geen gebrek lijkt te zijn, ondanks negatieve aanpassingen voor 
de EU (productie in 2020/21 onder het vijfjarig gemiddelde). Inzaai van zomergranen in de Verenigde Staten (VS) verloopt traag 
vanwege het aanhoudende winterse weer, maar vooruitzichten duiden op een verbetering, waardoor de inzaai kan versnellen. In 
Canada blijft het slechte weer de inzaai hinderen, terwijl in Australië de vochtige omstandigheden juist positief uitpakken. Argentinië 
lijkt af te stevenen op een recordoogst. Tunesië kocht 67.000 ton maaltarwe ($207-$213 c&f), i.h.k.v. de inschrijving door Ethiopië 
voor 600.000 ton maaltarwe noteren prijzen tussen $196,00-$2020 (fob) en Syrië is in de markt voor 200.000 ton maaltarwe. 
Stabiele gerstnoteringen op de wereldmarkt en dalende noteringen in Australië door de instelling van een invoerrecht van 80,5% 
door China voor Australische gerst. Voor de EU wordt met 5,63 ton/ha een lagere opbrengst verwacht (-8,0% t.o.v. vorig jaar) en 
ook voor Rusland (Rusagrotrans) wordt met 19,2 m/ton een lagere oogst voorzien. Verder nauwelijks handelsactiviteiten. Stabiele 
tot stijgende maïsnoteringen waarbij de vooruitzichten voor een goede oogst in de VS enerzijds en een stevige exportvraag een 
verder herstel van de ethanolproductie (door de stijgende olieprijzen) anderzijds elkaar in evenwicht hielden. De toenemende 
spanning tussen de VS en China zorgt wel voor onzekerheid. Inzaai in de Corn Belt is voor 80% gereed (9% boven het vijfjarig 
gemiddelde). In Brazilië pakt de regen in bepaalde regio’s gunstig uit voor de tweede oogst (safrinha), maar het lijkt onvoldoende 
voor de oogst in de provincie Parana. Mede dankzij hoge lokale prijzen hebben boeren t.o.v. vorig jaar al een groter deel van hun 
oogst verkocht (66% van oogst 2019/20 en 56% safrinha). Vanuit Argentinië wordt in mei naar verwachting 3,9 m/ton ( 0,5 m/ton 
minder dan in mei 2019) uitgevoerd, o.m. door de voortdurende problemen op de Parana rivier en valutaire schommelingen. India 
verwacht een recordoogst van 29,0 m/ton (27,7 m/ton vorig jaar). Stabiele tot lagere sojabonennoteringen waarbij de positieve 
impuls van o.m. de hoop op toenemende aankopen door China,  merkwaardig genoeg, weer teniet werd gedaan door de vrees voor 
de gevolgen van de toenemende spanning tussen de VS en China. De verkopen door de VS bleven, ondanks de eerdere aankopen 
door China, achter bij het vierwekelijks gemiddelde. Het totaal aan verplichtingen in het huidige seizoen blijft met 40,4 m/ton zo’n 
11% achter bij vorig jaar. De inzaai voor het seizoen 202021 verloopt goed. In de eerste twee weken van mei werd vanuit Brazilië 
8,0 m/ton geëxporteerd, hetgeen de verwachtingen voedt dat in mei in totaal 14,0 m/ton kan worden geëxporteerd. In Argentinië 
wordt het vervoer over de Parana rivier nog altijd gehinderd door de lagere waterstand. Stabiele rijstnoteringen met alleen in 
Thailand verder dalende prijzen door afnemende vraag en een stijgende baht. India verkocht 100.000 ton aan Maleisië en een deal 
tussen de overheden van Vietnam en de Filipijnen over de levering van rijst lijkt op handen.. Een stijging van de vrachtkosten bij 
een stijging van de olieprijs tot $ 36,01 per vat (+ $5,91) en een sterkere euro (€1,00  $ 1,0950). 

EU NOTERINGEN (INDICATIEF) VAN 18 MEI 2020– SITUATIE OP DE INTERNE MARKT (INTERVENTIEPRIJS GRANEN € 101,31)  

Zachte tarwe  €/ton Gerst €/ton Maïs €/ton 

Hamburg (maal) 201,00 (▼) Brussel (voer) 164,00 (▲) Brussel 187,00 (▲) 

Barcelona (maal) 206,00 (▼) Hamburg (voer) 162,00 (▼) Leon  172,80 (<>) 

Kujawsko-Mazurski (maal) 188,66 (▼) Valladolid (voer) 162,00 (▼) Bordeaux g.n. 

Muntenia (maal) 188,05 (▼) Wexford (voer) g.n. Bologna 181,00 (▼) 

Brussel (voer) 196,00 (<>) Bologna (voer) 170,50 (▼) Transdanubia 142,23 (▲) 

Hamburg (voer) 197,00 (▲) Rotterdam (voer) 171,00 (▲) Rotterdam 182,50 (▲) 

Wexford (voer) g.n. Lissabon (voer) g.n. Banat 114,79 (▼) 

Vilnius (voer) 160,11 (▲) Naantali (voer) 127,00 (<>) Rogge - Hamburg (maal) 165,00 (▼) 

Rotterdam (voer) 202,00 (<>) Mannheim (brouw) 181,50  (▼) Zachodni (voer) 136,69 (▲) 

Muntenia (voer) g.n. Naantali (brouw) 140,00 (<>) Haver - Brussel 189,00 (<>) 
Recent (21 mei) zijn hogere spotnoteringen voor maaltarwe in Frankrijk en Duitsland gezien door de hernieuwde zorgen over de 
hoge temperaturen en de aanhoudende droogte. In Parijs steeg de termijnnotering september voor maaltarwe met €4,25 tot 
€189,00/ton. De termijnnotering december steeg met €3,50 tot €190,50/ton. Voor maïs steeg de termijnnotering juni met €2,75 tot 
€166,75/ton en de termijnnotering augustus met €3,50 tot €170,00/ton.  
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product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 30.083.756 172.376 30.256.132 1.826.514 21.782 1.848.296

bloem (tarwe 
equiv.)

493.650 10.062 503.712 24.983 427 25.410

harde tarwe 930.164 10.780 940.944 1.650.272 49.357 1.699.629

gerst 6.640.525 1.380 6.641.905 575.047 3.253 578.300

mout (gerst 
equiv.)

2.410.017 11.490 2.421.507 11.520 1 11.521

mais 4.593.714 12.372 4.606.086 17.779.830 334.362 18.114.192

totaal 45.151.826 218.460 45.370.286 21.868.166 409.182 22.277.348

fysiek uit- en invoer graan seizoen 2019/2020 in tonnen

(vanaf 1 juli 2019 tot en met 17 mei 2020 -  inclusief aangiften uit eerdere periode)

uitvoer invoer

 

BERICHTEN VANUIT BRUSSEL  

 
 
In de periode van 11 tot en met 17 mei 2020 werd in totaal 218.460 ton graan uitgevoerd, inclusief aangiften van voor 17 mei 2020 
maar nog niet eerder verwerkt, waarvan 172.376 ton zachte tarwe. In dezelfde periode werd 409.182 ton graan ingevoerd, waarvan 
21.782 ton zachte tarwe, 49.357 ton durum tarwe en 334.362 ton maïs. De Europese Unie is in het seizoen 2019/2020, op basis van 
gegevens uit het douanesysteem, een netto exporteur van 23,09 m/ton graan (zelfde periode vorig seizoen een netto exporteur van 
2,05 miljoen ton).  
 
 

STATISTISCHE INFORMATIE 

verordening quotanummer product hoeveelheid (ton) deze week nog beschikbaar (4)

1067/2008 (sub I VS) 09.4123 tarwe 572.000 1 0 572.000

1067/2008 (sub II Canada) 09.4124 tarwe 100.000 1 0 99.702

1067/2008 (sub III) * 09.4125 tarwe 1.185.800 2 150 1.169.371

1067/2008 (sub IV) ** 09.4133 tarwe 129.577 1 101 119.015

2305/2003 09.4126 gerst 307.105 1 0 307.105

969/2006 09.4131 maïs 138.994 3 0 3

2015/2081 (Oekraïne) 09.4306 tarwe+ 990.000 1 2.924 767.983

2015/2081 (Oekraïne) 09.4307 gerst+ 330.000 1 0 292.660

2015/2081 (Oekraïne) 09.4308 maïs+ 600.000 1 0 0

2017/2200 (Oekraïne) 09.4277 tarwe+ 65.000 1 0 65.000

2017/2200 (Oekraïne) 09.4278 maïs+ 625.000 1 0 0

2017/2200 (Oekraïne) 09.4279 gerst+ 325.000 1 0 299.073

* andere herkomst dan Verenigde Staten en Canada

(1) beschikbare hoeveelheid tot en met 31-12-2020.  (2) beschikbare hoeveelheid tot en met 30-06-2020. 

(3) beschikbare hoeveelheden tot en met 30-06-2020.

** alle "derde landen"

Hoeveelheid granen voor verlaagd invoerrecht in tonnen 

(TRQ regelingen - aanvragen tot en met 15 mei 2020)

(4) officieus  

product
t/m vorige week deze week totaal

t/m vorige 
week

deze week totaal

zachte tarwe 29.148.521 1.107.611 30.256.132 1.780.591 67.705 1.848.296

bloem (tarwe 
equiv.)

492.564 11.148 503.712 24.907 503 25.410

harde tarwe 920.396 20.548 940.944 1.624.706 74.923 1.699.629

gerst 6.367.549 274.356 6.641.905 574.993 3.307 578.300

mout (gerst 
equiv.)

2.398.423 23.084 2.421.507 11.520 1 11.521

mais 4.581.434 24.652 4.606.086 17.728.188 386.004 18.114.192

totaal 43.908.887 1.461.399 45.370.286 21.744.905 532.443 22.277.348

fysieke uit- en invoer graan seizoen 2019/2020 in tonnen 

(vanaf 1 juli 2019 tot en met 17 mei 2020)

uitvoer invoer

 


